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Rozšírený zápis – ZoznamŠkôl.eu 

 Zápis bude v príslušnej kategórii zobrazovaný vyššie (prioritne) než 

základné zápisy, 

 názov školy (možnosť alternatívneho názvu), 

 logo školy, 

 adresa, 

 kontakt - telefón (3x), e-mail (4x), fax (1x), 

 odkaz na www stránky, 

 riaditeľ, kontaktná osoba, 

 rozšírený popis školy (neobmedzene znakov), 

 rozšírené poznámky (neobmedzene znakov), 

 fotografie školy (neobmedzene fotografií), 

 odbory / študijné programy (neobmedzene odborov), 

 akcia - dni otvorených dverí, termín prijímacích konaní, atď ...(neobmedzene akcií), 

 súbory - ukážky prijímacích testov, atď ... (neobmedzene súborov), 

 zaradenie do neobmedzene kategórií , 
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Ukážkový profil školy  
Po kliknutí na editáciu školy, zadávate pridelené heslo. 

 

Ak ste zabudli heslo, môžete o neho požiadať 

Po prihlásení> Aktualizácia profilu školy - rozdelenie do niekoľkých skupín 

1.  PROFIL - tu sa aktualizujú základné informácie o škole ako je 

názov, adresa, kontaktné údaje, kategórie, logo, atď., 

2. ODBORY – tu je možné vložiť odbor alebo študijný program, ktorý škola v 

daný rok otvorila, 

3. AKCIA - dni otvorených dverí, termíny prijímacích konaní a ďalšie, 

4. SÚBORY – Ukážky prijímacích testov, prihlášky k štúdiu, atď., 

5. FOTOGALÉRIA – fotogaléria školy, 

6. PARTNERSKÝ PROGRAM –  tu je možné objednať alebo predĺžiť rozšírený zápis a 

získať tak nespočetné množstvo výhod oproti ostatným školám. 
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PROFIL ŠKOLY 

- odporúčame zaškrtnúť pole "Zasielanie upozornení na aktualizáciu údajov a noviniek". 

 

 

 

 

 



 

just4web.cz s.r.o., Dobrovského 2366 (budova Výzkumného ústavu), 580 01 Havlíčkův Brod 
e-mail: info@just4web.cz, telefon: 564 036 164, IČ: 27547876, DIČ: CZ27547876, Č. účtu: 223956835/0300 

 

 

 

 

  



 

just4web.cz s.r.o., Dobrovského 2366 (budova Výzkumného ústavu), 580 01 Havlíčkův Brod 
e-mail: info@just4web.cz, telefon: 564 036 164, IČ: 27547876, DIČ: CZ27547876, Č. účtu: 223956835/0300 

 

ODBORY 

- Možnosť priblížiť návštevníkom študijný program alebo odbor na vašej škole, 

- u rozšírených zápisov je možné vložiť nekonečno odborov. 
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AKCIE 

- Vložte, ak chcete, aby bol návštevník informovaný o akejkoľvek verejnej akcii, 

- u rozšírených zápisov je možné vložiť nekonečno akcií. 
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SÚBORY 

- Vložte, ak chcete verejnosti poskytnúť súbory, napr. prihlášky na štúdium, ukážky testov 

z prijímacích konaní, atď., 

- u rozšírených zápisov je možné vložiť nekonečno súborov. 

 

 

FOTOGALÉRIA 

- Pri výbere štúdia je dôležité mať v prezentácii aj ukážky v podobe fotografií 

- u rozšírených zápisov je možné vložiť nekonečno fotografií. 
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RADENIE/ZVÝHODNENIE 

- Rady a tipy, ako zviditeľniť vašu školu. A to úplne bezplatne! Stačí vyplniť čo najviac údajov o 

škole, vložiť logo školy, vložiť odkaz vášho profilu na vaše webové stránky.  

- Nájdete tu aj informácie o platených zápisoch.  

- Dočítate sa tu o ďalších projektoch, ktoré pre vás robíme. 

 

 

PARTNERSKÝ PROGRAM 

Ako ovplyvniť radenie v zozname škôl alebo ako získať čo najviac návštevníkov 

Chcete byť v zozname škôl vždy zobrazený na popredných pozíciách a byť tak vždy na 

očiach návštevníkov zoznamu škôl? Máte niekoľko možností, ako to dosiahnuť. 

1. Rozšíreným zápisom – v cene 29 €/rok – V tomto zápise máte neobmedzené možnosti pri 

vkladaní údajov o škole. Pokiaľ teda vyplníte čo najviac údajov, získate vyšší počet 

bodov. Objednávka TU. 

2. Sponzorovaná škola – 149 €/rok – Vaša škola bude v akomkoľvek zozname do ktorého je 

zaradená.  Ďalej vaša škola bude zobrazovaná prednostne oproti školám ostatným  a 

zvýraznená ako sponzorovaná škola. Objednávka TU. 

3. TOP škola – 289 €/rok – Tento typ zápisu má najvyššiu prioritu. Ďalej má všetky výhody 

ostatných, vyššie uvedených typov zápisov. Navyše ako bonus je vaša škola exkluzívne 

zobrazovaná na každej stránke v zozname v pravom stĺpci ako TOP škola. Maximálny počet 

týchto škôl je 5. Objednávka TU. 

Ceny sú uvedené bez 20% DPH. Platné od 1. januára 2014. 

http://www.zoznamskol.eu/registracia/?id=1&varianta=2
http://www.zoznamskol.eu/registracia/?id=1&varianta=3
http://www.zoznamskol.eu/registracia/?id=1&varianta=4

